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As regras a seguir têm a intenção de propor um ambiente de oportunidades iguais e cordialidade entre os 
competidores, promovendo uma atmosfera segura e saudável para a prática esportiva. 

O Super League Triathlon (SLT) é afiliada a União Internacional de Triathlon (ITU) e, como tal, segue seu 
regulamento em suas competições ao redor de todo o mundo. 

Esse Regulamento segue as Regras de Competição da ITU, exceto quando alguma regra ou emenda é necessária 
para uma prova específica ou por requerimentos técnicos.  

É fortemente recomendado que o competidor se familiarize com o Regulamento da ITU, disponível em 
www.triathlon.org . 

 

 

 
1 PAPÉIS 

a. O Super League Triathlon é o órgão responsável pelo Regulamento de todas as competições, a 
organização e os formatos das provas do SLT; 

b. No Brasil, o SLT é representando pela Vega Sports; 
c. O SLT adota a formação de um Comitê Técnico do SLT, que garante a maior qualidade dos 

aspectos técnicos das competições; 
d. Cada prova do SLT tem um Diretor de Prova, autoridade máxima para questões de regras nos 

dias do evento. Através do Regulamento e outros documentos relacionados, o Diretor de Prova 
e seus Árbitros Oficiais de Prova determinam padrões de segurança e justiça que devem ser 
seguidos conforme as regras por todos os participantes e presentes no evento; 

 
2 OBJETIVO 

a. Criar uma atmosfera de espírito esportivo, igualdade e jogo limpo; 
b. Promover segurança e proteção; 
c. Valorizar a técnica sem limitar indevidamente a liberdade do competidor; 
d. Penalizar o competidor que agir de maneira antidesportiva; 
e. Qualquer dificuldade de interpretação ou aplicação do Regulamento deverá ser levado ao Comitê 

Técnico do SLT. 
 

3 REGULAÇÕES ESPECÍFICAS  
a. O Regulamento do SLT será adaptado a outras modalidades esportivas, que constam na jurisdição 

do SLT; 
b. O competidor será desclassificado se não seguir as regras previstas no regulamento ou adotar 

atitudes que possam ferir a segurança dele e dos demais. O Diretor Técnico de prova do SLT, bem 
como os Árbitros de Prova, baseará suas decisões em qualquer vantagem adquirida que não 
esteja prevista no regulamento. 

c. O Regulamento prevê eventos de diversas modalidades esportivas permitidas pelo SLT e deverão 
ser implementadas pelo Comitê Técnico e Diretor de Prova. Exceções por circunstâncias especiais 
em um evento particular devem ser previamente aprovadas pelo SLT. 

d. Um Diretor de Prova deve aprovar a adição de regras específicas para uma prova em particular 
se: 

i. Nenhuma delas entrar em conflito com outra regra do Regulamento; 
ii. Todas forem anunciadas previamente aos competidores; 

iii. Todas forem encaminhadas ao Comitê Técnico e equipe operacional uma semana antes 
do dia do evento. Em caso da necessidade de uma adição no dia do evento, o Diretor 
de Prova deve ser avisado notificado antes do início. 
 

4 ATUALIZAÇÕES DE REGRAS 
a. O Regulamento do SLT deve sofrer mudanças ao longo do tempo a seu critério.  
b. Toda mudança de regra deve ser notificada no mínimo 5 dias antes de entrar em vigor; 
c. Mudanças no regulamento da União Internacional de Triatlo (ITU) devem ser incorporadas ao 

Regulamento do SLT como apropriado. 

REGULAMENTO SUPER LEAGUE REGIONAL SERIES BRASIL 

INTRODUÇÃO AO SUPER LEAGUE TRIATHLON BRASIL 

http://www.triathlon.org/
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5 CONDUTA GERAL 
a. O triatlon e outras modalidades esportivas são práticas com múltiplos competidores. As táticas 

de competição são parte de suas interações e os participantes devem, portanto: 
i. Ter espírito esportivo em todo momento; 

ii. Ser responsável por sua segurança e dos demais; 
iii. Saber, compreender e seguir o Regulamento do SLT; 
iv. Obedecer ao regulamento de trânsito e instruções dos organizadores do evento, Diretor 

Técnico e os colaboradores; 
v. Tratar demais competidores, organizadores, Árbitros Oficiais, voluntários e 

espectadores com respeito e cordialidade; 
vi. Evitar o uso de linguagem abusiva; 

vii. Informar a um Diretor Técnico, Juiz e/ou Organizador do Evento ao abandonar alguma 
prova; 

viii. Competir sem nenhuma assistência além dos colaboradores e Árbitros Oficiais do 
Evento; 

ix. Depositar lixo e equipamento nos locais adequados e identificados. Todos os itens 
devem ser mantidos com o competidor e retornados ao ponto de transição; 

x. Negar e não tentar ganhar vantagem em nenhum veículo ou objeto externo; 
xi. Seguir o trajeto definido sem atalhos que se beneficie no tempo de prova. 

 
6 SAÚDE 

a. O triatlo e modalidades relacionadas são esportes fisicamente estressantes. Para participar, os 
competidores devem estar em forma física adequada. Ao iniciar a prova, os competidores 
declaram que estão em boa forma e com condição física apropriada para completar a prova; 

b. Os competidores devem, se possível, ter uma introdução de Natação em Mar Aberto guiada por 
um profissional de Educação Física qualificado antes de participar de um evento em águas 
abertas; 

c. Os limites de tempo de natação, ciclismo e corrida devem ser estabelecidos para cada competição 
pelo Organizador e Diretor do evento e deverão ser publicados previamente no material de 
inscrição da prova ou em atualizações até 5 dias antes do evento; 

d. Caso as condições do dia do evento impliquem na necessidade de adequação dos tempos, o 
Organizador ou Diretor tem o direito de impor novos limites e devem comunicar os competidores 
o quanto antes; 

e. Por fim, o SLT encoraja os competidores e aqueles que almejam competir em todas as 
modalidades a serem submetidos a avaliações médicas periódicas antes de participarem de um 
evento competitivo. 

 
 

7 VESTUÁRIO DE COMPETIÇÃO 
a. Os uniformes não podem conter nenhum tipo de apelo racial; 
b. Os competidores devem seguir as regras a seguir a respeito do vestuário de corrida: 
c. Competidores devem estar vestidos ao longo de toda a competição; 

 
8 IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS: NÚMERO DE PEITO, ADESIVO DE BICICLETA E TATUAGEM DE BRAÇO 

a. Os números de peito, adesivos de bicicleta e tatuagem de natação fornecidos pela organização 
não devem ser alterados, cortados, cobertos ou mutilados de qualquer forma. Números assim 
resultarão em desqualificação se o problema não for corrigido; 

b. Nas etapas de natação, os números de tatuagem do braço devem estar sempre visíveis; 
c. Caso a tatuagem da natação descole do corpo do atleta, a organização oferecerá canetões para 

demarcarem o número equivalente em substituição ao deteriorado; 
d. Os números de peito devem estar fixados no vestuário do competidor ou no cinto. O número 

deve estar visível a todo o momento dentro da etapa da corrida, e é dever do competidor se 
assegurar disso para não ser penalizado; 

e. Todas as referências ao uso de números de peito excluem a etapa de natação e ciclismo. 
f. Nas etapas de ciclismo, o adesivo com a numeração do atleta deverá estar sempre visível junto 

ao canote do selim; 
g. Na categoria ENDURO INDIVIDUAL, o atleta poderá correr com o número de peito a mostra 

somente na última corrida, porém, na primeira corrida, ele deverá ter a mostra a tatuagem de 
marcação numérica a mostra; 

h. Marcações adicionais podem ser distribuídas pela organização. 

A CONDUTA DOS ATLETAS 
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9 TEMPOS E RESULTADOS 

a. A prova será vencida pelo competidor com o menor tempo do entre o sinal de início e o término 
da prova pelo atleta; 

b. Os resultados finais serão disponibilizados pela empresa de cronometragem contratada após a 
prova que poderá disponibilizá-los em um prazo de até 24h ao final do evento. 

 
 

10 CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
a. A lista a seguir indica algumas das situações excepcionais que podem acontecer. Cenários 

diferentes dos descritos podem surgir e deverão ser resolvidos pelo Organizador do evento com 
os mesmos princípios: 

i. Antes da Corrida - O triatlo pode ser transformado em um duatlo, aquatlo ou numa 
corrida com duas etapas: natação-corrida, ciclismo-corrida ou corrida-ciclismo na 
distância equivalente. O duatlo pode ser modificado para duas etapas: ciclismo-corrida 
ou corrida-ciclismo, inclusive com mais etapas de corrida adicionais.  

ii. Durante a Corrida - Alguma das etapas pode ter a distância encurtada durante a corrida. 
Os organizadores do evento devem tomar as atitudes necessárias para garantir 
segurança e justiça entre os atletas. Caso contrário, a corrida deve ser interrompida. 

 
 

 
 
 

11 REGRAS GERAIS DA NATAÇÃO 
a. Os competidores não podem ficar no fundo do mar ou descansar usando um objeto como apoio, 

como uma boia ou barco (ou caiaque) auxiliar da organização; 
b. Em caso de emergência, o atleta deve se virar para cima e levantar os braços para pedir socorro. 

Depois da assistência, o competidor se retira da prova. 
 
 

12 PROCEDIMENTOS DE LARGADA DA NATAÇÃO 
a. Os competidores são agrupados de acordo com as cores de suas tocas nas áreas de início das 

provas de acordo com as instruções dos organizadores – a largada poderá ser realizada na areia, 
próxima ao mar ou no começo da faixa de água da praia; 

b. Depois de posicionados, um sinal audível claro é anunciado indicando o início da prova. Os atletas 
largarão juntos – não será largada em ondas. 

 
 

13 EQUIPAMENTOS DA NATAÇÃO 
a. TOUCA DE NATAÇÃO 

i. É OBRIGATÓRIO o uso de toucas fornecido pelo SLT no kit da prova; 
ii. Se o competidor optar por usar 2 toucas, a touca do SLT deve ficar exposta; 

iii. Competidores não podem alterar a touca, salvo exceções reportadas à organização. 
 

b. TRI-SUITS (MACAQUINHO) 
i. Competidores podem usar seus tri-suits pessoais durante a etapa de natação; 

 
 

c. ROUPA DE BORRACHA 
i. O uso de roupa de borracha é proibido para temperatura de água acima de 23°C e 

obrigatório para abaixo 15°C.  
ii. É recomentado que roupas de borracha sejam usadas por todos os iniciantes até 19°C. 

iii. Não há limitação quanto ao tamanho do zíper. 
 
 

14 EQUIPAMENTOS ILEGAIS NA NATAÇÃO 
a. Dispositivos de propulsão que criem vantagem ao competidor são proibidos; 
b. Equipamento de flutuação; 
c. Celulares ou qualquer dispositivo eletrônico; 
d. Câmeras. 

 

A NATAÇÃO 
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15 REGRAS GERAIS DO CICLISMO 
a. Não é permitido que o competidor: 

i. Bloqueie outros competidores; 
ii. Pedale com o tronco descoberto; 

iii. Circule pelo percurso fora da bicicleta; 
iv. Ultrapasse outro competidor pela direita; 
v. Pedale com comportamento perigoso. 

b. É necessário que o competidor se assegure de que a bicicleta tenha condições de fazer a prova. 
Bicicletas que apresentarem insegurança não serão autorizadas a participar. 

 
16 EQUIPAMENTOS DO CICLISMO 

a. BICICLETAS: 
i. Não há restrição a qualquer tipo de modelo de bicicleta, desde que possa ser Speed 

(estrada), contrarrelógio (TT) ou Mountain Bike (MTB) 
ii. Demais bicicletas devem ser aprovada segundos os parâmetros do SLT e deve ser 

informado caso seja uma bicicleta não usual.  
b. RODAS: 

i. Não é permitido nenhum mecanismo que possa acelerar a roda; 
ii. Deve haver um freio em cada pneu; 

iii. É permitido qualquer perfil e modelo de roda. 
 

c. GUIDÃO: 
i. Poderá ser fixado clipes, que devem estar bem fixados sempre. 

 
d. CAPACETE: 

i. O capacete deve ser usado ao longo de toda a etapa de ciclismo, e deve ficar afivelado 
do momento em que o competidor retira a bicicleta até posicioná-la novamente ao 
finalizar a etapa; 

ii. Se o competidor sai do percurso da prova, ele deve manter o capacete afivelado, descer 
da bicicleta e retornar para o trajeto; 

iii. Deve ser apropriado para a prática de ciclismo e aprovado pelos órgãos de segurança 
nacional ou internacional. 
 

e. EQUIPAMENTOS ILEGAIS: 
i. Fones de ouvido; 

ii. Vidro; 
iii. Dispositivos eletrônicos; 
iv. Equipamentos de som; 
v. Qualquer objeto ou dispositivo adicionado a bicicleta deve ser aprovado pelo Diretor de 

Prova antes da competição. 
 
 

17 CHECAGEM DAS BICICLETAS NO CICLISMO 
a. Uma checagem visual deve acontecer na área de transição para ver se os equipamentos  seguem 

as regras do SLT; 
b. Competidores devem pedir autorização dos Árbitros oficiais para fazer alterações, se necessário; 
c. As checagens servem para garantir o cumprimento da regra da competição. A condição da 

bicicleta é responsabilidade do atleta. 
 

18 USO DO VÁCUO NO CICLISMO 
a. O uso do vácuo é uma parte importante do ciclismo que permite que o competidor gaste menos 

energia por se posicionar no vácuo do atleta em sua frente. É permitido o vácuo no SLT, a menos 
se especificado que não; 

b. É expressamente proibido durante o vácuo estar na posição clipada (utilizando o antebraço 
apoiadas no clipe do guidão);  
 

19 ULTRAPASSAGEM NO CICLISMO 
a. Devem ocorrer só pelo lado esquerdo, sendo proibida pelo lado direito. O competidor é 

ultrapassado se a roda de sua bicicleta ficar atrás da roda de outro competidor; 
b. Competidores devem se manter ao lado direito da via e não obstruir a passagem dos demais. Isso 

acontece quando um competidor está mal posicionado; 

O CICLISMO 
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c. Regulações de trânsito devem ser seguidas em competições de pista aberta. 
d. Competidores devem permitir que os demais atletas o ultrapassem e não obstruir o caminho. 

Caso um Oficial Técnico perceba uma obstrução haverá uma penalização. 

 
 
 

 
 

20 REGRAS GERAIS DA CORRIDA 
a. OS COMPETIDORES: 

i. Devem caminhar ou correr; 
ii. Devem usar e deixar os números de peito visível o tempo todo; 

iii. São obrigados a usar alguma vestimenta que cubra o tronco; 
iv. Podem correr descalços se quiserem, assumindo qualquer risco que isso envolve; 
v. Não podem correr com os capacetes de ciclismo; 
vi. Não podem ser acompanhadas durante a prova por membros do time ou técnicos 

durante a prova; 
vii. Devem seguir o trajeto traçado; 

viii. Não devem dispensar resíduos no percurso da prova, e sim no local especificamente 
destinado a isso ou próximos às áreas de hidratação (máximo de 50 metros de distância 
dessa área). 

 
b. DEFINIÇÃO DE CHEGADA: 

i. O Competidor completa a prova a partir do momento em que qualquer parte de seu 
tronco cruza o plano da faixa de chegada. 
 

c. ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: 
i. A responsabilidade de se manter na prova é do participante. O competidor que 

apresentar perigo para si ou aos demais será retirado da prova pelos Árbitros Oficiais. 
 

21 EQUIPAMENTOS ILEGAIS NA CORRIDA 
a. Fones de ouvido; 
b. Equipamentos de vidro; 
c. Equipamentos de som. 

 
 
 
 
 

22 REGRAS GERAIS NAS TRANSIÇÕES 
a. CHECK IN – o check-in é o intervalo de tempo que antecede a prova para o atleta posicionar a sua 

bicicleta e demais equipamentos dentro da área de transição. 
i.  O atleta receberá no kit da prova 1 pulseira com o seu número de identificação para 

acessar o check-in da área de transição. Quem não estiver utilizando NÃO pode entrar 
na área de transição.  

ii. Após entrar na área de transição, o material de prova, (bicicleta, mochila, etc.) Só pode 
ser retirado após a autorização do diretor da respectiva área. Para retirar o material, é 
obrigatório passar na inspeção e devolver a pulseira com o número da prova, o qual 
será conferido pelos inspetores. 

iii. O check-in ficará aberto até 15 minutos antes do horário de início da prova. Após esse 
horário não será permitido mais a utilização da área de transição para a adequação dos 
equipamentos de prova. 
 

b. MANEJO DOS EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE TRANSIÇÃO 
i. Competidores devem trazer apenas os equipamentos necessários para a área de 

transição. Uma pequena mochila pode ser usada, a não ser que atrapalhe algum 
competidor; 

ii. O local que deverá ser colocado a bicicleta do participante  estará sinalizada com um 
adesivo correspondente ao número do atelta; 

iii. Todo equipamento já utilizado deve ser deixado na área de transição; 
iv. Os competidores devem colocar a 0,5m de distância rack de transição, ou o equivalente 

a largura do guidão, todo o equipamento que será utilizado no restante da prova; 

A CORRIDA 

A TRANSIÇÃO 
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v. Celulares podem ser levados a área de transição, mas não podem ser utilizados 
enquanto a prova acontece;  

vi. Marcar posição na área de transição é proibido. Objetos deixados para guardar o lugar 
serão removidos sem a notificação do competidor;  

vii. Permanecer sobre a bicicleta na área de transição é proibido. Competidores devem sair 
de suas bicicletas antes da linha de desmontagem colocando um pé no chão. Dentro da 
área de transição, a bicicleta só pode avançar sendo empurrada pelo competidor. Se 
algum equipamento for perdido na área de transição, algum colaborador deverá 
recolher; 

viii. Os competidores devem manter seus capacetes de ciclismo afivelados desde antes de 
pegarem suas bicicletas para fazer a etapa até a devolução delas ao final da etapa. Os 
ciclistas devem usar o espaço designado para sua própria bicicleta: 

1. A bicicleta deve ser estacionada de maneira que não interfira no processo de 
outros competidores; 

2. No caso de racks individuais, a bicicleta deve ser colocada de frente para a 
direção do número de corrida. 

ix. Competidores não devem interagir com o equipamento dos demais; 
x. Caso o atleta note a ausência de algum material deixado na Transição, a comunicação 

deve ser feita imediatamente à Organização para providencias. 
xi. A Organização não se responsabilizará por pertences de atletas, extraviados dentro ou 

fora da Área de Transição, ou por itens nas sacolas de percurso fora da especificação 
deste regulamento. 

xii. Qualquer material esquecido pelo atleta antes, durante e depois da prova ficará na sede 
da Vega Sports a disposição do atleta no período de 30 dias após a prova. Em caso de 
não retirada, o material será doado ou descartado. 
 

c. CHECK OUT o check out é o intervalo de tempo após o final da prova que o atleta tem para retirar 
a sua bicicleta e demais equipamentos dentro da área de transição. 

i. O checkout será feito exclusivamente no dia da prova, a partir do término da mesma; 
ii. O material deixado na área de transição só pode ser retirado após a autorização do 

diretor da respectiva área, conforme horário previsto para o bike check out. Para retirar 
o material, é obrigatório que o atleta apresente sua pulseira de identificação; 

iii. Quem não estiver utilizando a pulseira de identificação NÃO pode entrar na área de 
transição para o check out. 

iv. Por questões de segurança aos equipamentos, o número de pessoas realizando o check 
out simultaneamente será limitado. Todos os atletas que fizerem o check out serão 
acompanhados por um staff da organização durante toda a sua permanência na área 
de transição. 
 

d. OUTROS PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE TRANSIÇÃO 
i. Ajudantes, amigos e familiares não podem entrar na área de transição; 

ii. Competidores não podem impedir o avanço dos demais na área de transição; 
iii. Nudez é proibida e deve ser evitada ao máximo; 
iv. Animais de estimação são proibidos na área de transição. 

 

 
 
 

23 AS 4 CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO DO SLT SÃO: 
a. Sprint (individual) 
b. Sprint Revezamento (3 atletas) 
c. Enduro (individual) 
d. Enduro Revezamento (2 atletas) 

 
24 SPRINT (individual) 

a. As distâncias da prova serão de 750m de Natação, 20 km de bicicleta e mais 5km de corrida, todas 
percorridas por um único atleta; 

b. É possível haver variações nas distâncias de acordo com as necessidades técnicas de cada 
percurso. 

c. O limite para a realização da prova completa é de 2 horas, a partir do início da prova. O atleta 
que exceder o tempo limite de qualquer percurso será desqualificado e deverá abandonar a 
prova. 
 

CATEGORIAS DO SUPER LEAGUE REGIONAL SERIES 
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25 SPRINT REVEZAMENTO (3 atletas) 
a. As distâncias da prova serão de 750m de Natação, 20 km de bicicleta e mais 5km de corrida; 
b. É possível haver variações nas distâncias de acordo com as necessidades técnicas de cada 

percurso. 
c. Uma equipe no revezamento é composta por 3 competidores, independente do gênero. O ATLETA 

1 faz a natação, o ATLETA 2 faz o ciclismo e o ATLETA 3 faz a corrida.  
d. O tempo da equipe é a do início do primeiro ao final do terceiro. O tempo não para entre os 

competidores.; 
e. O limite para a realização da prova completa é de 2 horas, a partir do início da prova. O atleta 

que exceder o tempo limite de qualquer percurso será desqualificado e deverá abandonar a 
prova. 

 
 

26 ENDURO (individual) 
a. As distâncias da prova serão de 350m de Natação, 10 km de bicicleta e 2,5km de corrida, seguidas 

por uma mesma repetição da ordem descrita acima. 
b. É possível haver variações nas distâncias de acordo com as necessidades técnicas de cada 

percurso. 
c. O limite para a realização da prova completa é de 2 horas, a partir do início da prova.  

i. O tempo limite para começar a 2ª volta de natação será de 60 minutos, a partir do início 
da prova.  

d. O atleta que exceder o tempo limite de qualquer percurso será desqualificado e deverá 
abandonar a prova. 

 
 

27 ENDURO REVEZAMENTO (2 atletas) 
a. As distâncias da prova serão de 350m de Natação, 10 km de bicicleta e mais 2,5km de corrida, 

seguidas por uma mesma repetição da ordem descrita acima. 
b. É possível haver variações nas distâncias de acordo com as necessidades técnicas de cada 

percurso. 
c. Uma equipe no revezamento é composta por 2 competidores, independente do gênero. O ATLETA 

1 faz 350m de Natação, 10 km de bicicleta e mais 2,5km de corrida iniciais e, o ATLETA 2,  faz as 
mesmas distâncias, após o término do ATLETA 1.  

d. O tempo da equipe é a do início do primeiro ao final do terceiro. O tempo não para entre os 
competidores.; 

e. O limite para a realização da prova completa é de 2 horas, a partir do início da prova.  
i. O tempo limite para começar a 2ª volta de natação será de 60 minutos, a partir do início 

da prova.  
f. O atleta que exceder o tempo limite de qualquer percurso será desqualificado e deverá 

abandonar a prova. 
 
 

28 PROCEDIMENTOS PARA OS ATLETAS DO REVEZAMENTO 
a. A área de transição para os atletas do revezamento será demarcada dentro da área de transição; 
b. A troca é feita por quem está terminando a etapa, ou seja, ele quem deve encostar no próximo 

participante com sua mão; 
c. Se a troca ocorrer fora da área, o time será penalizado com o acréscimo de 1 minuto no tempo 

da prova; 
d. Competidores não podem colocar o capacete até serem acionada pelo colega de equipe; 
e. É obrigatório o uso da tornozeleira com chip por todo o tempo da prova sendo a transferência 

feita de tornozelo para tornozelo. As equipes de revezamento devem fazer a transferência da 
tornozeleira com o chip nas áreas sinalizadas para o revezamento dentro da área de transição. O 
não cumprimento desse procedimento acarretará desclassificação; 

f. É expressamente proibido carregar a tornozeleira nas mãos, evitando qualquer tipo de problema 
com leitura do chip; 

g. Caso algum membro da equipe não completar ou falhar no momento do revezamento, a equipe 
não poderá continuar a prova acarretando sua desclassificação; 

h. Somente o atleta que fará a corrida poderá cruzar o pórtico de chegada, os demais integrantes 
estão autorizados a se encontrar na área de finisher. O não cumprimento dessa regra acarretará 
desclassificação para a equipe; 

i. Cada equipe de revezamento é responsável pela comunicação entre si, incluindo 
responsabilidades de horário e local corretos; 
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j. Todos os membros da equipe receberão medalha de finisher que serão retiradas pelo atleta que 
finalizar a prova; 

k. A política de reembolso será a mesma para atletas de Revezamento e Individual conforme citadas 
neste regulamento; 

l. É obrigatória a presença de todos os membros da equipe na área de transição respeitando o 
horário limite, o não comparecimento de algum membro acarretará na desclassificação da 
equipe. 

 
 
 

 
 
 

29 NOÇÕES GERAIS SOBRE ARBITRAGEM, FISCAIS E DIRETORES OFICIAIS 
a. Árbitros, fiscais e diretores oficiais devem usar o bom-senso em todas as atitudes; 
b. Árbitros, fiscais e diretores oficiais devem promover a boa prática do esporte, mantendo as regras 

de saúde e justiça na prova. 
c. Árbitros, fiscais e diretores oficiais podem punir qualquer atleta, antes, durante e depois da prova. 
d. O atleta deverá acatar toda e qualquer decisão com relação às punições aplicadas pela 

organização, as quais estão previstas no regulamento. 
e. Árbitros e fiscais oficiais são treinados, assessorados e passam por certificações oficiais de 

Triathlon.  
f. Árbitros, fiscais e diretores oficiais podem ser identificados no evento com o uniforme de 

sinalização (colete ou similar), cujo uso do é obrigatório. 
g. O Diretor de Prova é escolhido pelo SLT com vivência comprovada em provas de triathlon 

nacionais e internacionais ; 
h. O Diretor de Prova tem jurisdição em qualquer aspecto do evento. 
i. Os Árbitros oficiais podem usar qualquer tipo de apoio tecnológico para obter dados ou evidenciar 

uma infração de regra. 
j. Esses Árbitros Oficiais estarão devidamente uniformizados e sobre uma motocicleta. 

 

 
 

 
 

30 PENALIDADES 
a. Os cartões amarelos e vermelhos serão aplicados pelos árbitros, fiscais e diretor de prova para 

atletas que descumprirem o regulamento em itens passivos de punição; 
b. O atleta que for penalizado com um cartão amarelo terá 20 segundos acrescidos do seu tempo 

total de prova; 
c. O atleta que for penalizado com o cartão vermelho, em qualquer etapa do percurso, decorrente 

de dois amarelos ou não, estará automaticamente desclassificado da prova, devendo deixar a 
prova.  

d. O atleta poderá ser desclassificado em caso de violação repetida de regras, não cumprimento das 
orientações fornecidas pela organização, conduta perigosa ou antiesportiva. 

e.  O atleta que cortar percurso da natação, ciclismo ou corrida será desclassificado e estará sujeito 
a punição administrativa pela comissão organizadora; 

f. O atleta que agredir o fiscal ou algum membro da organização, com palavras ou fisicamente, será 
desclassificado da prova e será julgado por uma comissão organizadora, podendo sofrer 
advertência, suspensão de prova (s) ou até excluído das competições do SLT Brasil. 

g. Em caso de abandono da prova, por qualquer razão, a organização deverá ser informada para a 
própria segurança do atleta. 

h.  O atleta que pular a grade de proteção que cerca a área de transição será desclassificado e estará 
sujeito a penalidades administrativas. 

 
 

 
 

a.  
31 PREMIAÇÃO 

i.  Todos os competidores que completarem a prova receberão uma medalha ao final da 
competição; 

OS ÁRBITROS, FICAIS E DIRETORES OFICIAIS 

PENALIDADES 

PREMIAÇÕES 
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j. Serão premiados com troféus de 1º, 2º e 3° lugar, na categoria ELITE: 

i. Os 3 melhores colocados no masculino; 
ii. As 3 melhores colocadas no feminino; 

iii. Os 3 melhores colocados no SUB 18 masculino; 
iv. As 3 melhores colocadas no SUB 18 feminino. 

 
k. Serão premiados com troféus de 1º, 2º e 3° lugar, na categoria SPRINT INDIVIDUAL: 

i. Os 3 melhores colocados no geral masculino; 
ii. As 3 melhores colocadas no geral feminino; 

iii. Os 3 melhores colocados PCDs masculinos; 
iv. As 3 melhores colocadas PCDs femininas; 
v. Os 3 melhores colocados na categoria SUB 18 masculino; 

vi. As 3 melhores colocadas na categoria SUB 18 feminino; 
vii. Os 3 melhores colocados na categoria 18 a 29 anos no masculino; 

viii. As 3 melhores colocadas na categoria 18 a 29 anos no feminino; 
ix. Os 3 melhores colocados na categoria 30 a 34 anos no masculino; 
x. As 3 melhores colocadas na categoria 30 a 34 anos no feminino; 

xi. Os 3 melhores colocados na categoria 35 a 39 anos no masculino; 
xii. As 3 melhores colocadas na categoria 35 a 39 anos no feminino; 

xiii. Os 3 melhores colocados na categoria 40 a 44 anos no masculino; 
xiv. As 3 melhores colocadas na categoria 40 a 44 anos no feminino; 
xv. Os 3 melhores colocados na categoria 45 a 49 anos no masculino; 

xvi. As 3 melhores colocadas na categoria 45 a 49 anos no feminino; 
xvii. Os 3 melhores colocados na categoria 50 a 54 anos no masculino; 

xviii. As 3 melhores colocadas na categoria 50 a 54 anos no feminino; 
xix. Os 3 melhores colocados na categoria 55 a 59 anos no masculino; 
xx. As 3 melhores colocadas na categoria 55 a 59 anos no feminino; 

xxi. Os 3 melhores colocados na categoria acima de 60 anos no masculino; 
xxii. As 3 melhores colocadas na categoria acima de 60 anos no feminino. 

 
 

l. Serão premiados com troféus de 1º, 2º e 3° lugar, na categoria SPRINT REVEZAMENTO: 
i. Os 3 trios melhores colocados no geral; 

ii. Cada trio será premiado com 3 troféus (1 para cada atleta). 
 

m. Serão premiados com troféus de 1º, 2º e 3° lugar, na categoria ENDURO INDIVIDUAL: 
i. Os 3 melhores colocados no geral masculino; 

ii. As 3 melhores colocadas no geral feminino; 
iii. Os 3 melhores colocados PCDs masculinos; 
iv. As 3 melhores colocadas PCDs femininas; 
v. Os 3 melhores colocados na categoria SUB 18 masculino; 

vi. As 3 melhores colocadas na categoria SUB 18 feminino; 
vii. Os 3 melhores colocados na categoria 18 a 29 anos no masculino; 

viii. As 3 melhores colocadas na categoria 18 a 29 anos no feminino; 
ix. Os 3 melhores colocados na categoria 30 a 34 anos no masculino; 
x. As 3 melhores colocadas na categoria 30 a 34 anos no feminino; 

xi. Os 3 melhores colocados na categoria 35 a 39 anos no masculino; 
xii. As 3 melhores colocadas na categoria 35 a 39 anos no feminino; 

xiii. Os 3 melhores colocados na categoria 40 a 44 anos no masculino; 
xiv. As 3 melhores colocadas na categoria 40 a 44 anos no feminino; 
xv. Os 3 melhores colocados na categoria 45 a 49 anos no masculino; 

xvi. As 3 melhores colocadas na categoria 45 a 49 anos no feminino; 
xvii. Os 3 melhores colocados na categoria 50 a 54 anos no masculino; 

xviii. As 3 melhores colocadas na categoria 50 a 54 anos no feminino; 
xix. Os 3 melhores colocados na categoria 55 a 59 anos no masculino; 
xx. As 3 melhores colocadas na categoria 55 a 59 anos no feminino; 

xxi. Os 3 melhores colocados na categoria acima de 60 anos no masculino; 
xxii. As 3 melhores colocadas na categoria acima de 60 anos no feminino. 

 
 

n. Serão premiados com troféus de 1º, 2º e 3° lugar, na categoria SPRINT REVEZAMENTO: 
i. As 3 duplas melhores colocados no geral; 



 

REGULAMENTO OFICIAL SUPER LEAGUE TRIATHLON BRASIL 
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19 JUN 2022 

ii. Cada dupla será premiada com 2 troféus (1 para cada atleta). 
 

o. Os atletas que ficarem entre os 3 primeiros gerais, não são premiados na categoria da idade deles; 
p. Os atletas têm que estar presente ou nomear alguém para representá-lo na premiação. Caso não 

o faça, o troféu ficará disponível na sede do organizador para retirada durante o prazo de 30 dias 
após a premiação; 

q.  Caso prefira, o troféu poderá ser enviado pelos Correios (despesas com postagem, por conta do 
atleta); 

r. O início da premiação do 3 melhores colocados no geral, feminino e masculino, por categoria, é 
previsto para o final de cada modalidade. O horário poderá sofrer alteração, neste caso, será 
informado pelo sistema de som no dia da prova. 

 
 
 
 

 
32 DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

a. A organização irá fornecer a cada atleta o chip com tornozeleira que deverá ser utilizado por todo 
o período de prova; 

b. A organização é responsável por toda a segurança dos atletas, caso julgue necessária, a etapa de 
natação poderá ser cancelada a fim de preservar a integridade física de todos os atletas, sendo 
assim, a largada será substituída pelo formato bike time trial; 

c. Os atletas devem estar prontos e posicionados 10 minutos antes da largada em local determinado 
e sinalizado pela organização. Caso haja alteração no horário, todos os atletas serão informados 
através do sistema de som presente na arena de prova; 

d. Durante a prova e natação, é obrigatório que o atleta contorne as boias de sinalização que estarão 
devidamente posicionadas, caso não o faça, será desclassificado; 

e. É permitido o auxílio mútuo entre atletas participantes, exceto para a troca de roda e bicicleta, 
passível de punição com desclassificação; 

f. O atleta deverá respeitar a divisão de pista que será delimitada com cones, o descumprimento da 
regra acarretará punição de 60 segundos acrescido ao seu tempo final; 

g.  O atendimento médico poderá retirar da prova o atleta que, a critério do médico, não apresentar 
condições de continuar; 

h. É proibido o descarte de materiais fora dos locais indicados próximos aos postos de hidratação.  
i.  A organização da prova terá para o atendimento do atleta no hospital municipal da cidade de 

Bertioga, caso seja necessário à remoção. Haverá posto médico ao lado da chegada para pronto 
atendimento, além de ambulâncias de locomoção; 

j. As despesas MÉDICO/HOSPITALAR/ODONTOLOGICA (somente em caso de acidentes), serão 
cobertas pelo seguro da prova por atleta no montante de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), após este 
valor as despesas correrão por conta do atleta ou responsável; 

k. Os participantes estarão sujeitos a exame antidoping. 
 
 
 

 
 
 

33 INSCRIÇÕES: 
a. A idade do competidor é determinada por sua idade no dia 31/DEZ do ano da competição; 
b. Limitações de idade: 

i. Menores de 18 anos podem participar dos eventos do SLT. A autorização impressa dos 
pais é necessária para a inscrição e deverá ser entregue na retirada de kit. 
 

c. As categorias a seguir se aplicam a todos os eventos do SLT: 
i. ELITE 

ii. PNE; 
iii. SUB 18 anos; 
iv. entre 18 e 29 anos; 
v. entre 30 e 34 anos; 

vi. entre 35 e 39 anos; 

vii. entre 40 e 44 anos; 
viii. entre 45 e 49 anos; 

ix. entre 50 e 54 anos; 
x. entre 55 e 59 anos; 

xi. acima de 60 anos.  

 

DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

INSCRIÇÕES 
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d. A inscrição na categoria PNE deve ser realizada mediante apresentação de laudo médico 
comprobatório enviados por e-mail a organização. Os atletas competirão na categoria PNE sem 
diferenciação em relação às necessidades em questão; 

e. Fica proibido de competir na categoria Faixa Etária, o atleta que tiver comprovado o status de 
profissional em sua Federação Local e/ou tenha competido em provas de Triatlo de distâncias 
equivalentes na categoria Elite e/ou Profissional; 

f. As inscrições serão feitas através do site ticketsports.com.br. As informações de valores e 
parcelamentos estão contidas no link da prova do referido site; 

g. Cancelamentos, reembolsos e transferências: 
i. O atleta inscrito em um prazo de 3 meses antes da prova, poderá transferir sua inscrição 

para outra etapa de provas do Super League Triathlon no Brasil de mesmo ano. Para 
efetivar a transferência, o atleta deverá a organização com até 15 dias que antecedem 
a data da prova sendo a transferência podendo ser utilizada apenas uma vez. O atleta 
que transferir sua inscrição, desiste de qualquer reembolso parcial, transferência ou 
reembolso de seguro. 

ii. Em caso de cancelamento, por qualquer que seja o motivo, até 15 dias antes da prova 
o atleta terá direito à metade do valor da inscrição a título de reembolso; depois deste 
prazo, não haverá reembolso, sob qualquer argumento médico ou pessoal. A solicitação 
deve ser feita pelo e-mail contato@vegasports.com.br; 

iii. O valor da taxa de conveniência e taxas financeiras (pagamento em boleto ou cartão) 
não serão ressarcidas; 

iv. A inscrição tal qual o kit da prova, é pessoal e intransferível.  
v. A retirada de kit será divulgada com data, horário e local no site da prova. O atleta que 

não retirar o kit no prazo estipulado não poderá participar da prova. 
vi. Para a retirada do kit, é obrigatório apresentar o comprovante de inscrição e 

documento original com foto; 
vii. É recomendado a apresentação de atestado médico com validade de 6 meses, com o 

nome do atleta mais carimbo e assinatura do médico, atestando que o atleta está apto 
a participar de uma prova de triatlo. A apresentação do atestado não é obrigatória; 

viii. Caso o atleta não puder retirar seu kit pessoalmente, a retirada pode ser feita por um 
terceiro, sendo solicitado o termo de autorização de terceiro assinado e com cópia do 
documento com foto do atleta. O Termos de Autorização de Terceiro no link da prova 
no ticketsports.com.br; 

ix. O atleta que não retirar seu kit no prazo e local determinado, terá o direito a camiseta 
da prova, a solicitação poderá ser feita em até 10 dias após a data da prova, as taxas de 
envios são por conta do atleta; 

x. O atleta que fizer a inscrição na véspera da prova (até 5 dias antes da prova), pode ter 
seu número de ordem fora da categoria de idade e estará sujeito a disponibilidade de 
estoque para o tamanho de camiseta; 

xi. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas 
do presente regulamento. 

 

 
 
 

34 CANCELAMENTO DO EVENTO 
a. A organização poderá cancelar ou adiar a prova por critérios próprios ou determinação de órgãos 

públicos;  
b. Considera-se “Evento Cancelado” aquele em que os atletas não receberam os kits e/ou a 

organizadora não disponibilizou a estrutura necessária para realização do evento. 
c. O “Cancelamento do Evento” será comunicado aos atletas de forma prévia via site oficial, e-mail 

e redes socais do SLT Brasil; 
d. Em caso de “Cancelamento do Evento” a Organizadora devolverá aos atletas os valores pagos pela 

respectiva inscrição ou crédito para qualquer outra etapa equivalente do SLT Brasil em 12 meses; 
e. Os Atletas que realizarem o pagamento da inscrição via cartão de crédito e débito receberão os 

valores pagos pela inscrição via estorno (cancelamento da venda e estorno do valor ao titular do 
cartão do crédito). O Atletas que realizaram o pagamento da inscrição via boleto bancário deverão 
entrar em contato com a Organizadora para indicar os dados bancários e serem reembolsados 
dos valores pagos pela inscrição. 

 
 

CANCELAMENTO, INTERRUPÇÃO OU ALTERAÇÃO DO EVENTO 
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35 INTERRUPÇÃO DO EVENTO 
a. A organização deverá primar pela segurança e integridade física dos atletas e staffs de prova, 

sendo assim, poderá interromper o evento iniciado ou em vias de iniciar se assim determinar em 
decorrência de ordem do poder público, situações climáticas e/ou de força maior; 

b. Para fins de aplicação das regras previstas nesta seção, considera-se “Interrupção do Evento” 
aquele em que foi realizada a entrega dos kits, a organização disponibilizou a estrutura para 
execução do Evento, mas que não foi finalizado, ou ainda, nos casos em que a estrutura não tenha 
sido disponibilizada por determinação do poder público, em especial por questões de segurança 
pública; 

c. Em caso da “Interrupção do Evento” a organização não devolverá o valor da inscrição os atletas e 
o evento será considerado realizado; 

d. Todos os atletas ficam cientes que deverão acatar e assumir todos os riscos e danos da eventual 
“Interrupção do Evento”, sendo, iniciado ou em vias de iniciar por determinação da organização, 
Poder Público, situações climáticas e/ou motivos de força maior, não gerando nenhuma 
responsabilidade para a organização. 
 

36  ALTERAÇÃO NA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO PELA ORGANIZAÇÃO 
a. A organizadora poderá alterar a data, horário e local da prova; 
b. Não se enquadram nessa seção, alterações conforme determinação do poder público e/ou 

motivos de força maior inclusive por questões de segurança pública; 
c. As informações de data, horário e local serão comunicadas através do site oficial da prova, por e-

mail aos atletas e no Instagram do SLT Brasil; 
d. Caso haja alteração de data e local do evento, o atleta tem até 7 dias corridos para a solicitação 

do valor pago contando da data da comunicação via e-mail contato@vegasports.com,br. Se o 
atleta não contatar a organizadora nesse prazo, fica entendido que o atleta está em concordância 
com as alterações; 

e. Os atletas que realizarem o pagamento da inscrição via cartão de crédito e débito receberão os 
valores pagos pela inscrição via estorno (cancelamento da venda e estorno do valor ao titular do 
cartão do crédito); 

f. Os atletas que realizaram o pagamento da inscrição via boleto bancário ou pix deverão entrar em 
contato com a organização para indicar os dados bancários e serem reembolsados dos valores 
pagos pela inscrição; 

g. Em caso de alteração apenas no horário do evento, não se enquadra como devolução do valor 
pago. 
 

37 ALTERAÇÃO DE DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO POR DETERMINAÇÃO EXCLUSIVA DO PODER 
PUBLICO.  

a. A organizadora deverá respeitar as determinações do poder público e poderá ser obrigada a 
alterar a data, local e o horário do evento incialmente comunicado; 

b. As novas informações de data, horário e local serão comunicadas no site oficial e e-mail a todos 
os atletas inscritos; 

c. Considerando essa hipótese, todos os atletas terão suas inscrições transferidas para nova data, 
horário e local. 


